
III. MATERI  DAN METODE

1.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di

Jl. HR. Soebrantas KM 15 Panam Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan April hingga bulan Agustus 2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih bawang merah

Varietas Tuk Tuk, pot, pupuk bokashi dan pupuk kandang ayam.  Sedangkan alat

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, gembor, meteran, timbangan

digital, kertas label, alat tulis dan pisau.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan dengan menggunakan pot.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari

2 faktor.

Faktor yang pertama adalah dosis pupuk kandang ayam (A) yang terdiri dari 4

taraf perlakuan yaitu:

A0 : 0 g/tanaman

A1 :  60 g/tanaman

A2 :  120 g/tanaman

A3 :  180 g/tanaman

Faktor yang kedua adalah  perbedaan kerapatan tanam (J) yang terdiri dari 2 taraf

perlakuan yaitu:

J1 : 8 tanaman/pot (200 tanaman/m2)

J2 : 4 tanaman/pot (100 tanaman/m2)

Diperoleh 8 kombinasi perlakuan dan dilakukan 6 kali  pengulangan

sehingga diperoleh 48 unit percobaan. Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada

Tabel 3.1.



Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan

Dosis Pupuk Kandang
Kerapatan Tanam

J1 J2

A0

A1

A2

A3

A0J1

A1J1

A2J1

A3J1

A0J2

A1J2

A2J2

A3J2

Masing-masing unit percobaan terdiri dari 4 dan 8 tanaman bawang merah

dalam 1 pot, sehingga berjumlah 288 tanaman. Masing-masing unit percobaan

ditanam pada rak vertikultur.

Model Linear menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:

Yijk = µ + ρk + αi + βj + (αβ)ij + ijk

Keterangan:

Yijk = Hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-i dan faktor J pada taraf

ke-j dan pada ulangan ke-k

µ = Nilai tengah

ρk = Pengaruh kelompok pada taraf ke-k

αi = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

βj = Pengaruh faktor J pada taraf ke-j

(αβ)ij = Pengaruh interaksi dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor J pada taraf

ke-j

εijk = Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor J pada taraf ke-j

dan pada ulangan ke-k

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1.  Persiapan benih

Benih yang digunakan adalah benih unggul Varietas Tuk Tuk yang berasal

dari PT. East West Seed.



3.4.2. Persiapan tempat

Persiapan tempat untuk penelitian berupa pembersihan lahan, perataan

areal sekitar lahan dari semak belukar, sampah–sampah, gundukan kayu. Drainase

dibuat sebaik mungkin supaya air mudah mengalir, dan pembuatan rak vertikultur

yang akan digunakan untuk penempatan pot.

3.4.3. Persiapan media pembibitan

Pembibitan dilakukan di bak persemaian dengan ukuran 25 cm x 32 cm

dengan media tanah lapisan atas yang dicampur pupuk bokashi dan pasir dengan

perbandingan 1:1:1 dicampur merata.

3.4.4. Pembuatan rumah bayangan dan rak vertikultur

Pembibitan bawang merah membutuhkan rumah bayangan atau sungkup

pembibitan. Rumah bayangan persemaian dibuat untuk menghindari cahaya

matahari langsung yang terlalu panas dan hujan yang dapat merusak pertumbuhan

bibit bawang merah. Lokasi persemaian dilakukan pada tanah yang subur

Naungan dibuat dengan tinggi 1 meter, lebar 1 meter dan panjang 1 meter, dengan

menggunakan plastik transparan. Rak vertikultur terbuat dari kayu yang disusun

bertingkat dengan penopang terbuat dari kayu dengan model seperti rak – rak

sejajar. Rak terdiri dari papan, yang disusun secara vertikal sejajar sebanyak 3

tingkat. Jarak tiap tingkatan 50 cm dan tingkatan ke tanah yaitu 20 cm. Ukuran

panjang rak papan masing-masing 200 cm (2 meter) per tingkatan. Dalam satu

tingkatan terdapat 2 ulangan, sehingga terdapat 16 pot di setiap tingkat.

3.4.5. Persemaian

Pada tanaman bawang merah asal benih, benih bawang merah disemai

terlebih dahulu. Persemaian dilakukan pada bak persemaiaan dengan membuat

alur sebanyak 8 alur dengan jarak masing-masing 3 cm dan kedalaman 2 cm.

Benih ditaburkan secara merata dan tidak menumpuk. Benih bawang merah yang

telah disebar ditutup dengan bokashi secara merata. Bak persemaiaan kemudian

disiram dengan air menggunakan gembor halus sampai keseluruhan media basah.



Kemudian dimasukan di dalam rumah bayangan atau sungkup, yang terbuat dari

plastik transparan dan bambu, Perawatan pada persemaian terus dilakukan sampai

menjadi bibit yang siap dipindahkan ke pot pada rak vertikultur (45 hari setelah

semai). Perawatan pada persemaian meliputi penyiraman dan penyiangan gulma

yang dilakukan setiap hari, hal ini dilakukan untuk memastikan bibit dapat

tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kekurangan air.

3.4.6. Pemberian label

Pemberian label dilakukan pada pot sebelum dilakukan pemindahan

tanaman dari bak persemaiaan yaitu satu minggu sebelum pemberian media tanam

ke dalam pot. Pemberian label bertujuan untuk membedakan perlakuan yang

diberikan pada masing-masing tanaman bawang merah.

3.4.7. Persiapan media tanam dan perlakuan pemberian pupuk kandang
ayam

Pemberian perlakuan pupuk kandang ayam dilakukan pada saat 1 minggu

sebelum tanam, dosis disesuaikan dengan perlakuan, (0, 60, 120, 180)

gram/tanaman dan dicampur merata dengan tanah lapisan atas.

3.4.8. Perlakuan pemindahan bibit bawang merah ke rak vertikultur

Pemindahan dan penanaman bibit bawang merah disesuaikan dengan

perlakuan kerapatan tanam yatu: 10 cm x 5 cm (8 tanaman/pot) dan 10 cm x 10

cm (4 tanaman/pot). Pemindahan bibit dilakukan setelah bibit memiliki 4 helai

daun dan memiliki sedikit tonjolan umbi atau 45 hari setelah semai. Sebelum bibit

dipindahkan dari bak persemaiaan, dilakukan penyiraman pada media tanam agar

tanah menjadi lembab. Tanah di sekitar pangkal tanaman ditekan dengan lembut

supaya akarnya menyatu dengan tanah. Bibit bawang merah yang telah

dipindahkan ke pot diletakkan pada rak vertikultur sesuai dengan perlakuan yang

sudah ditetapkan (Lampiran 3).



3.4.9. Pemeliharaan

a.  Penyiraman

Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari sesuai kebutuhan

air tanaman. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor sampai batas

kapasitas lapang.

b. Penyulaman

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati atau kurang baik

pertumbuhannya. Penyulaman dilakukan hingga tanaman berumur 7 HST. Bibit

yang digunakan untuk penyulaman berasal dari tanaman yang sama dengan bibit

yang disulam.

c. Penyiangan gulma

Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma agar tidak

mengganggu pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah, sekaligus

menggemburkan tanah. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut

gulma yang terdapat di dalam pot. Penyiangan dilakukan setiap tujuh hari sekali

(12 kali penyiangan selama penelitian)

d. Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama dilakukan mulai umur 35 HST dengan menggunakan

Dupont Lanate 25 WP dengan dosis 2 g/liter air. Penyemprotan dilakukan 3 kali

dengan interval 5 hari sekali. Pengendalian penyakit di lakukan mulai  umur 42

HST dengan menggunakan Antracol 70 WP dengan dosis 2 g/liter air.

Penyemprotan dilakukan sebanyak 5 kali dengan interval 5 hari sekali.

3.4.10. Panen

Tanaman bawang merah dipanen pada umur 75 HST. Tanaman bawang

merah yang siap untuk dipanen memiliki ciri – ciri berikut ini: pertama pangkal

daun jika dipegang sudah lemah. Kedua 70-80% daun berwarna kuning. Ketiga

daun bagian atas mulai rebah. Keempat umbi bawang merah kelihatan tersembul

di atas permukaan tanah. Kelima sudah terjadi pembentukan pigmen merah dan

timbulnya bau bawang merah yang khas. Keenam serta terlihat warna merah tua

atau merah keunguan pada umbi bawang merah.



3.5. Parameter Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap setiap unit percobaan. Parameter yang

diamati adalah sebagai berikut:

3.5.1. Tinggi tanaman  (cm)

Tinggi tanaman diukur setiap dua minggu sekali mulai dari dua minggu

setelah pindah tanam, sampai dua minggu menjelang panen (8 MST). Tinggi

tanaman diukur mulai dari pangkal batang semu sampai ke ujung daun tertinggi

dengan menggunakan penggaris.

3.5.2. Jumlah daun per tanaman (helai)

Jumlah daun diukur setiap dua minggu sekali mulai dari dua minggu

setelah pindah tanam, sampai dua minggu menjelang panen (8 MST).

3.5.3. Jumlah umbi per tanaman (umbi)

Pengamatan jumlah umbi dilakukan dengan cara menghitung jumlah umbi

yang terbentuk pada setiap tanaman. Pengamatan ini dilakukan setelah panen.

3.5.4. Bobot umbi basah per pot dengan daun (g)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menimbang semua umbi sampel

yang telah dipanen dari setiap pot dan telah dibersihkan dari tanah yang

menempel.

3.5.5. Bobot umbi basah per pot (g)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menimbang semua umbi tanaman

sampel yang telah dipanen dari setiap pot dan telah dibersihkan dari tanah yang

menempel serta telah dipotong daunnya sampai batas pangkal umbi.

3.5.6. Bobot umbi basah per tanaman (g)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara membersihkan umbi yang baru di

panen, dan dipotong daunnya sampai batas pangkal umbi. Lalu di timbang semua

umbi yang ada di dalam pot dan dibagi dengan jumlah tanaman yang ada di dalam

pot (8 dan 4).



3.5.7. Bobot umbi kering angin per tanaman (g)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara membersihkan umbi yang  di

kering anginkan, lalu di timbang semua umbi yang ada di dalam pot dan dibagi

dengan jumlah tanaman 8 dan 4 per pot.

3.5.8. Diameter umbi (cm)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengukur diameter semua umbi

tanaman pada setiap unit percobaan dan kemudian dibagi jumlah umbi, dengan

menggunakan jangka sorong setelah dibersihkan dari tanah yang menempel.

3.5.9. Tinggi umbi (cm)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara  mengukur tinggi umbi dari

pangkal umbi hingga ujung umbi yang tertinggi, dengan menggunakan penggaris

setelah dilakukan pemotongan daun.

3.6. Pengolahan Data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistik dengan

menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Kelompok RAK, seperti

pada Tabel 3.2. Jika memberi pengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak

Duncan pada taraf 5%. Program yang digunakan dalam pengolahan data yaitu

menggunakan program SAS.

Tabel 3.2. Tabel Sidik Ragam

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)
Kuadrat
Tengah

F Hitung
F Tabel

0,05 0,01

Kelompok
J
A

J x A
Galat

r-1
j-1
a-1

(j-1) (v-1)
(r-1)(bvr-1)

JKK
JKJ
JKA

JK(jxa)
JKG

KTK
KTJ
KTA

KT(jxa)
KTG

KTK/KTG
KTJ/KTG
KTA/KTG

KT(jxa)/KTG

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Total R ja-1 JKT - -



Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) = Y…²
mb r

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑ Yi..K² _ FK
mb

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk² _ FK

Jumlah Kuadrat Faktor J (JKJ) = ∑ Yi..² FK
dr

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) = ∑ Y.j.² _ FK
mr

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor J dan A {JK (JA)} = ∑ Yij² - FK – JKJ - JKA
r

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKJ – JKA - JK(JA) – JKK

Uji lanjut yang akan dilakukan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%.

Model Uji Jarak Duncan menurut Sastrosupadi (2000), adalah sebagai berikut:

UJDα = Rα (ρ, DB Galat) √  KTG/Ulangan

Keterangan : α : taraf uji nyata

ρ : banyaknya perlakuan

R : nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD)

KTG : Nilai Kuadrat Tengah


